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 Background and Aim: Increasing metabolism and production of free radicals 

in the body are among the factors causing increased oxidative stress, 

weakened the antioxidant system, and some diseases, including cancer. The 

purpose of this study was to investigate the antioxidant activity and toxic effect 

of the Schiff base manganese II compound N, Nʹ di pirodexil 1, 4 butadiamin. 

Materials and Methods: The antioxidant capacity of the Schiff base 

manganese II complex N, Nʹ di pirodexil 1, 4 butadiamin at the concentrations 

of 62.5, 125, 250, and 500 µg/ml was Investigated using the 1.1-diphenyl-2-

picricyl-hydrazyl (DPPH) technique. We also evaluated the toxic effect of the 

mentioned Schiff bases complex at concentrations of 0, 62.5, 125, 250 and 500 

µg/ml by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) at 

24, 48 and 72 hours on a breast cancer cell line (MCF7 [Michigan Cancer 

Foundation-7]). 

Ethical Considerations: In this study, research ethical principles were 

considered. 

Findings: The antioxidant capacity of Schiff bases manganese II complex N, 

N di pirodexil 1, 4 butadiamin at the concentration of 500 µg/ml was 38.83%. 

Further, considering the toxic effect of the Schiff bases on the MCF7 cell line, 

the results showed that IC50 at 24, 48 and 72 hours was about 124, 245 and 

470 µg/ml, respectively. 

Conclusion: The results obtained from the review of the antioxidant capacity 

of the Schiff base manganese II complex N, Nʹ di pirodexil 1, 4 butadiamin 

compared to (BHA) butylated hydroxyanisole suggest that the compound can 

be effective in free radical inhibition. 
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 . مقدمه1

ترین دالیل مرگ و میر در ترین و مهمسرطان یکی از شایع

جهان و به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه حوزه علم پزشکی 

شود. یند تکثیر سلولی ایجاد میآر فراست که در اثر اختالل د

دلیل موتاسیون یا نوعی فعال شدن غیرطبیعی هاین بیماری ب

. (1) شودکنند ایجاد میی که میتوز سلول را کنترل میهایژن

 .گردد سرطان به منجر تواندمی هاژن برخی عملکرد در اختالل

 از بیش فعالیت با که برد نام را هاانکوژن توانمی میان این از

. سرطان (2) شوندمی هاسلول مهارناپذیر رشد موجب خود حد

در زنان و اولین دلیل مرگ ناشی  هاناپستان از شایع ترین سرط

. سرطان پستان (3)باشد ساله می 44تا  40از سرطان در زنان 

ها در غدد تولید کننده معموالً به صورت رشد غیرطبیعی سلول

که لوبول را به نوک پستان مرتبط شیر )لوبول( یا در مجاری 

، توده بدون آن ترین نشانه فیزیکیشایعسازد )داکت( است. می

توان . از جمله عوامل موثر در سرطان پستان می(4) درد است

به سن، جنس، قاعدگی زودرس، یائسگی دیررس، شرح حال 

توانند این عوامل می .خانوادگی و استعداد ژنتیکی اشاره کرد

د را از طریق استرس اکسیداتیو نشان دهند. استرس اثرات خو

اکسیداتیو عدم تعادل در سیستم آنتی اکسیدانی است که سبب 

شود و اولین بار مورد توجه سیز ها میآسیب به آنتی اکسیدان

. از جمله عواملی که سبب افزایش (5) و همکاران قرار گرفت

قرار ی، شود رژیم غذایاسترس اکسیداتیو در سطح سلولی می

در معرض الکل، فعالیت بدنی شدید، عفونت و داروها گرفتن 

آزاد در نتیجه متابولیسم طبیعی سلولی ایجاد  هایاست. رادیکال

 RNSو  ROS (Reactive oxygen species) شوند.می

(Reactive nitrogen species ) به ترتیب گونه فعال اکسیژن

بات در سطح متوسط و گونه فعال نیتروژن هستند که این ترکی

یا پایین اثرات مفیدی در عملکرد ایمنی، پاسخ میتوزی و مسیر 

باال سبب تولید  هایولی در غلظت ،سیگنال سلولی دارند

شوند که به پتانسیل استرس اکسیداتیو و استرس نیتروزیو می

ها . آنتی اکسیدان(7 ،6) رسانندزیستی آسیب می هایمولکول

آزاد هستند. بدن انسان  هایابر رادیکالاولین خط دفاعی در بر

 ای دارد که شاملسیستم حفاظت آنتی اکسیدانی تکامل یافته

 : شودموارد ذیل می

سوپر اکسید دیسموتاز،  شامل های آنتی اکسیدانآنزیم( 1

گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز که واکنش رادیکال 

 ند. نکآزاد را کاتالیز می

متصل کننده فلز شامل فریتین، الکتوفرین و  پروتئین( 2

کند و توانایی کاتالیز آلبومین که آهن آزاد و فلز مس را جدا می

 واکنش اکسیداتیو را دارد. 

ها مانند آسکوربیک مواد غذایی مشتق شده از آنتی اکسیدان( 3

( E(، توکوفرول ها و توکوترینول ها )ویتامینCاسید )ویتامین 

(8، 9). 

کاتاالز،  هایبر این موجودات با استفاده از واکنشعالوه 

پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز قادر به خنثی سازی 

 آزاد هستند.  هایرادیکال

کننده در شیمی شیف بازها عنوان لیگاند کی لیت

فلزات گروه  در چنینهمو  هستندکئوردیناسیون فلزات واسطه 

نی، حاللیت مناسب نقش دارند که دارای خاصیت الکترو اصلی

 های. کمپلکس(10)رایج و تنوع ساختاری است  هایدر حالل

اکسیداسیون استیرن،  هایشیف باز تاثیر زیادی در واکنش

، اکسایش سولفیدها به سولفوکسید به عنوان هانااپوکسایش آلک

توان به . از جمله کاربردهای شیف باز می(11) کاتالیزور دارند

دارویی، خواص  ص کاتالیزگری، خواصخواص مغناطیسی، خوا

اشاره کرد  فلوئورسانینوری غیرخطی، خواص دارویی و خواص 

(14-11). 

( آمین دی بوتان 4 و 1) پیریدوکسیل دی- ʹNو Nباز  شیف

 اکسیژن اتم دو طریق از. رودمی شمار به دندانه چهار لیگاند یک

 دینهکئور منگنز فلز به آزومتینی نیتروژن اتم دو و فنوالتی

کمپلکس شیف باز  شیمیایی فرمول .شودمی

4O4MnN24H20C 1آن  مولی و جرم-g.mol 439M= 

  است.

را نشان  ( از شیف بازII) ساختار کمپلکس منگنز 1شکل 

 دهد.می
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 هاماکرومولکول دیگر و هاپروتئین ،DNA به اکسیداتیو آسیب

 قبیل از یهایبیماری سبب که است داخلی عوامل جمله از

 عملکرد ایمنی، سیسیتم نقص عروقی، قلبی هایبیماری

 آنتی ظرفیت بررسی جهت شود کهمی سرطان و مغز غیرطبیعی

 DPPH هاییکالراد حذف روش از مختلف ترکیبات اکسیدانی

 کرد. استفاده توانمی

 

 هامواد و روش. 2

 DPPHسنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به روش 

DPPH  اولین روش ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی یک

ترکیب، عصاره یا سایر منابع بیولوژیکی است. در این روش 

 2 -دیفنیل- DPPH (1،1عصاره یا ترکیب موردنظر با محلول 

شود و جذب آن پس از یک درازیل( ترکیب میهی -پیکریل-

  BLOISشود. این روش توسط شده ثبت میدوره تعریف

با هدف تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش مشابه ( 1958)

مورد ارزیابی قرار گرفته است  DPPHبا استفاده از رادیکال آزاد 

(15). 

 صددر 95در اتانول  DPPHموالر  1/0 ،برا ی انجام آزمایش

 با ترکیب شیف باز کمپلکس 1به  1تهیه شد و به نسبت مساوی 

بوتان  4و  1) پیریدوکسیل دی- ʹNو N باز شیف از IIمنگنز

دقیقه  30دست آمده به مدت هترکیب شد. محلول ب (نیآم ید

درجه در محیط تاریک قرار گرفت و در نهایت جذب  37و دمای 

  نانومتر بررسی شد. 517نمونه در طول موج 

 BHAاز یک آنتی اکسیدان استاندارد به نام   DPPHدر تست 

پیریدوکسیل  دی ʹN و N باز شیف برای مقایسه فعالیت ترکیب

 استفاده شد.

 درصد 50)غلظت الزم برای مهار  IC50برای تعیین مقدار 

شود( برای ترکیب شیف باز فعالیت آنتی اکسیدانی تعریف می

و  1) پیریدوکسیل دی-ʹN و N باز شیف از II منگنز کمپلکس

آزمایش در  استفاده شد. و ترکیب استاندارد (نیآم یبوتان د 4

غلظت متفاوت از ترکیب شیف باز مورد نظر و استاندارد  5

BHA و مقادیر  گرفتنوبت انجام  3هر آزمایش در  .انجام شد

 میانگین مالک محاسبات قرار گرفت.

 شود:ه زیر محاسبه میزدایی از طریق رابطدرصد فعالیت رادیکال

= (AControl – ASample/AControl) × 100  درصد مهار

 DPPHرادیکال 

AControl محلول = جذب محلول شاهد که شامل DPPH 

 Nجای ترکیب شیف باز  به درصد 95 اتانول و موالر میلی 1/0

 دی پیریدوکسیل است ʹNو 

ASample = باز شیف ترکیب جذب محلول که شامل N و Nʹ-

 پیریدوکسیل است. دی

 باز شیف از IIمنگنز بررسی اثر سمیت شیف باز کمپلکس

N وNʹ-بر روی  (آمین دی بوتان 4و  1) پیریدوکسیل دی

 (MCF7های سرطان پستان )سلول

 میزبان سلول روی مضری جانبی اثرات بازها شیف از بعضی

 اثرات باید ترکیبات این از استفاده از قبل دلیل همین به. دارند

ابتدا رده سلولی  .کنیم بررسی سلولی رده یک روی را آن میس

MCF7  در محیط کشتRPMIگاوی جنینی ، سرم (FBS) 

و سپس در  استرپتومایسین/سیلین پنی لیترمیلی1 درصد و 10

 MTT دار جهت کشت قرار گرفتند. آزمایش 2COانکوباتور 

 سلولی سمیت ها،سلول رشد روی داروها تاثیر بررسی برای

 .است شیمیایی مواد سایر و گیاهی هایفرآورده دارویی رکیباتت

 استفاده تترازولیم محلول و رنگ زرد نمک از تست این در

 در هاسلول ابتدا .شودمی نامیدهMTT  اختصار به که کنیممی
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 در ساعت 24 مدت به سپس ،شد داده کشت خانه 96 پلیت

 و تخلیه رویی لمحلو انکوباسیون از پس. گرفت قرار انکوباتور

 مدت به و شد اضافه باز شیف مختلف هایغلظت حاوی محلول

 برای آزمایش. شد نگهداری انکوباتور در ساعت 72و  48، 24

برای تهیه محلول  .شد تکرار چاهک سه در باز از شیف غلظت هر

 MTTمیلی گرم از پودر زرد رنگ  5در ابتدا مقدار  MTTرنگ 

سفات نمکی حل شد تا محلول رنگ از بافر ف لیترمیلی 1در 

MTT میکرومتر استریل  2/0دست آید، سپس توسط فیلتر هب

گراد در محیط تاریک نگهداری درجه سانتی -20و در دمای 

 MTTمیکرولیتر محلول  20ها خانهبه هر یک از شد. سپس 

. در طی زمان دادیمساعت در انکوباتور قرار  4مدت به و  اضافه

دهیدروژناز که یکی وسط سیستم سوکسیناتت MTT ،دارینگه

شود یم ءاحیا ،استم هاهای چرخه تنفسی میتوکندریاز آنزیم

. این نمایدمی دیتولرا فورمازان  رنگیهای آبکریستال و

که به فرم محلول برای این ها در آب غیر محلول بوده وکریستال

داری نگهساعت  4؛ پس از اضافه گردد DMSOدرآید باید به آن 

و  شودمیهر چاهک خارج  MTTمحیط حاوی  در انکوباتور،

جذب  سپس .گرددمیاضافه به آن DMSO  یکرولیترم 150

نانومتر توسط دستگاه  570موج نوری محلول حاصل در طول

هر خانه معیاری از در که شدت رنگ  شودمی خواندهاالیزاریدر 

 باشد.یزنده م یهاسلول

 =درصد زیستایی سلول
جذب نمونه تیمار شده

جذب نمونه کنترل
 ×100 

 هایسلول حیاتی و توان اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی جهت

 استاندارد نمونه با آن مقایسه و باز با ترکیب شیف تیمار تحت

 آمدهدست به (دهدمی دستگاه که جذبی) هایOD تمامی ابتدا

 به لحاص اعداد و منتقل خود خاص هایفرمول به دستگاه از

 یک واریانس آنالیز آزمون از و گردید منتقل SPSS افزار نرم

 حداقل روش با هامیانگین قیاس سپس. شد استفاده طرفه

( least significant diffrences) LSD دارمعنی تفاوت

 ،نمودارها روی بر Error bar مقدار. پذیرفت صورت

 برای درصد 5 اطمینان سطح و معیار انحراف±میانگین

 .شد گرفته نظر در اسباتمح

 مالحظات اخالقی .3

 .شده است تیمالحظات طبق اصول اخالق در پژوهش رعا

 

 ها. یافته4

طی آزمایش انجام شده جهت بررسی ارزیابی پتانسیل آنتی 

 باز شیف از IIمنگنز اکسیدانی ترکیب شیف باز کمپلکس

NوNʹ-مشخص شد  (نیآم یبوتان د 4و  1) یدوکسیل پیر دی

اثر وابسته به  DPPHف باز موردنظر در حذف رادیکال که شی

در  DPPHبه طوری که فعالیت جذب رادیکال  ،غلظت داشته

فعالیت  1باالتر شیف باز افزایش یافت. در نمودار  هایغلظت

 کمپلکس باز شیف توسط ترکیب DPPHجذب رادیکال 

بوتان  4و  1) یدوکسیل پیر دی- ʹNو N باز شیف از IIمنگنز

به عنوان کنترل مثبت نشان  BHAدر مقایسه با  (نیآم ید

به  BHAداده شده است. فعالیت جذب رادیکال شیف باز و 

به  لیترمیلیمیکروگرم بر  500عنوان کنترل مثبت در غلظت 

طور که در این دست آمد. هماندرصد به 100و  83/38ترتیب 

آزاد  یهااز رادیکال درصد 50در حدود  ،شودمینمودار مالحظه 

DPPH لیترمیلیمیکروگرم بر  500، در غلظت حدود باالی 

 اند.شیف باز مهار شده

 

 
-ʹNو N باز شیف از IIمنگنز فعالیت آنتی اکسیدانی شیف باز کمپلكس .1نمودار 

، در این DPPHبا استفاده از آزمون  ( آمین دی بوتان 4و1)  یدوکسیل پیر دی
ها بر اساس میانگین رد استفاده قرار گرفت. دادهبه عنوان استاندارد مو BHAآزمون 

 .>p*** 001/0انحراف معیار گزارش گردیده است.  ±
 

دست آمده از اثر سمیت شیف باز روی رده سلولی هنتایج ب

MCF7 ها بستگی حاکی از آن است که درصد زیستایی سلول
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تر درصد بقای به دوز شیف باز و زمان تیمار دارد. در غلظت کم

ها به میزان باالتر، این سلول هایبیشتر است و در غلظت سلول

شوند و درصد بقای سلول کاهش بیشتری دچار مرگ و میر می

ساعت  72و 48، 24در   MCF7در رده سلولی IC50یابد. می

لیتر میکروگرم بر میلی  470و  245، 124به ترتیب حدود 

 گزارش شده است.

 

 
 یدوکسیل پیر دی-ʹN و N باز شیف از IIمنگنز اثر شیف باز کمپلكس .2نمودار 

 72و  48، 24سرطان پستان  هایبر درصد زیستایی سلول (آمین دی بوتان 4 و 1)
 ها در سطحساعت پس از تیمار با شیف باز و داده

001/0 ***p<باشد. می دارمعنی 
 

 بحث. 5

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت 

 باز شیف از IIمنگنز کمپلکس باز ب شیفترکی

N و Nʹ-بر روی رده  (نیآم یبوتان د 4و  1) یدوکسیل پیر دی

 آنتی تست است. نتایج (MCF7)سلولی سرطان سینه

 و N باز شیف از IIمنگنز باز شیف کمپلکس DPPH اکسیدانی

Nʹ-درصد مهار (آمین دی بوتان 4 و 1) یدوکسیل پیر دی ،

 لیترمیلیمیکروگرم بر  500 غلظت در DPPHرادیکال  جذب

 تست از حاصل نتایج چنینهمآمد.  دستهدرصد ب 83/38

MTT پستان  سرطان سلولی رده روی مذکور باز شیف سمیت

 ترتیب به ساعت 72و 48 ،24 در IC50به این صورت است که 

اکسیژن  .است لیترمیلیمیکروگرم بر  470 و 245 ،124 حدود

فعال سبب  هایاست که با ایجاد گونه مولکولی واکنش پذیر

ها شود. این گونهها میآسیب به بسیاری از میکرو ارگانیسم

 ( وHOCl) هیپوکلرو اسید (،2O2H) شامل: هیدروژن پراکساید

و آنیون  (OH) آزاد مانند رادیکال هیدروکسیل هایرادیکال

−) سوپراکساید
2O )تحت شرایط خاص اکسیژن (6) است .

 .ه صورت تک الکترون درآید و رادیکال آزاد تولید کندتواند بمی

 Reactive) اکسیژن فعال هایگونهدر این حالت به آن 

Oxigen Species ،ROS) فعال  های. گونه(16)گویند می

هوازی  هایاکسیژن فرآورده متابولیسم نرمال میتوکندری سلول

 چوناست. این فرآیند در بسیاری از فرآیندهای زیستی هم

کند. میالتهاب، تقسیم سلولی، تمایز و آپوپتوز نقش مهمی ایفا 

 هاماکرومولکول دیگر و ها، پروتئینDNAآسیب اکسیداتیو به 

قلبی عروقی،  هایبیماری ی از قبیلهایتواند سبب بیماریمی

 نقص سیستم ایمنی، عملکرد غیرطبیعی مغز و سرطان شود

آلی و حاوی  هایباز. بررسی خواص آنتی اکسیدانی شیف (17)

قوی تمام اجزا  آنتی اکسیدانی هایفروسن نشان دهنده فعالیت

و همکاران تحقیقاتی روی خواص آنتی  آمیری .(18) باشدمی

اکسیدان شیف باز مشتق شده از تیوسمی کاربازون با روش 

DPPH نیتریک اکسید و پراکسید هیدروژن انجام دادند. شیف ،

میکروگرم  1000و  750، 500، 250باز مذکور در غلظت های 

در مقایسه با اسید آسکوربیک مورد مطالعه قرار  لیترمیلیبر 

گرفت و در نتیجه شیف باز موردنظر در حذف رادیکال آزاد در 

و همکاران تحقیقاتی را  عزیز .(19) محیط آزمایشگاه عمل نمود

دی متوکسی بنزآمین انجام  -4و 3بر روی ترکیبات شیف باز 

دلیل وجود گروه ارتوتری هیدروکسیل در هد. این ترکیب بدادن

مقایسه با ترکیب استاندارد بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را 

. ترکیبی از (20) نشان داد DPPHدر جهت حذف رادیکال 

کینولون با استفاده از آلدهیدهای -2جدید از  هایشیف باز

ن مواد اولیه مختلف به عنوا آمینی هایو جایگزین 4کومارین 

در دمای تعریف شده سنتز شد و این ترکیب در جهت بررسی 

مورد بررسی قرار  DPPHفعالیت آنتی اکسیدانی توسط تست 

-2گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که شیف بازهای 

 . (21) باشندمیکینولون دارای فعالیت آنتی اکسیدان 

 اکسیدانی آنتی فعالیت تحقیقی درو همکاران  ویچن ل-ژنگ

 هیدروکسی-4) کربالدئید-3-کینولینون اکسو-2 ترکیب
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 حاصل باز دادند و شیف قرار سنجش مورد را هیدرازون( بنزویل

 مجتمع که داد نشان نتایج .دادند کمپلکس II مس فلز با را

 فعالیت چنینهم. شودمی متصل CT-DNA به شدت به IIمس

 و کال هیدروکسیلرادی روش از استفاده با آن اکسیدانی آنتی

 این یدهنده نشان نتایج .گرفت قرار آزمایش مورد اکسید سوپر

 شدند مهار مذکور باز شیف توسط آزاد هایرادیکال که بود

. در طی تحقیقات انجام شده روی کمپلکس شیف باز متیل (22)

محققین اثر ظرفیت آنتی  (،III) موایزو تیوسمی کاربازون روتنی

، رادیکال DPPHرادیکال  هایرا به روش اکسیدانی این ترکیب

هیدروکسیل، رادیکال اکسید نیتریک و پراکسید هیدروژن 

دست آمده نشانگر فعالیت آنتی هبررسی کردند و نتایج ب

ای که روی . در مطالعه(23)اکسیدانی ترکیب شیف باز است 

کینولون با استفاده از -2جدید از  هایگروهی از شیف باز

آمینی مختلف، با  هایو جایگزین 4مارین آلدهیدهای کو

سمیت سلولی شیف باز مذکور بر روی  MTTاستفاده از تست 

 داد نتایج نشان گرفت،رده سلولی سرطانی ریه مورد بررسی قرار

قدرت کشندگی زیادی برای رده  کینولون -2که شیف بازهای 

دست آمده از تست ه. طبق نتایج ب(21)سلولی ذکر شده دارند 

 IIمنگنز کمپلکس شیف باز کمپلکس DPPHی اکسیدانی آنت

 باز شیف از

N و Nʹ-اثر آنتی  (آمین دی بوتان 4و  1) یدوکسیل پیر دی

 حذف مذکور در باز توان گفت که شیفمیاکسیدانی دارد و 

 که طوری به ،داد نشان را غلظت به وابسته اثر DPPH رادیکال

 باز شیف التربا هایغلظت در DPPH رادیکال جذب فعالیت

 500 غلظت در باز شیف رادیکال جذب یافت. فعالیت افزایش

 حدود در آمد که دست به درصد 83/38 لیترمیلیمیکروگرم بر 

 باالی حدود غلظت در ،DPPH آزاد هایرادیکال از درصد 50

 سال در .شوندمی مهار باز شیف لیترمیلیمیکروگرم بر  500

 شیف سمیت اثر ای در زمینهعههمکاران مطال و کریون ،2010

-copper(II) complexes of quinolin از شده مشتق بازهای

2(1H)-one توان میدست آمده هبا توجه به نتایج ب. انجام دادند

 فلزی آزاد لیگاندهای بقیه ،کمپلکس دو از غیر به که گفت

 هایسلول علیه بر (کرومولیم IC50= 175) متوسطی سمیت

 سمیت متوسط آمده دست به کمپلکس دو .نددار کبد سرطان

. (24) دادند نشان لیترمیلیمیکروگرم بر  40 حدود در سلولی

 چنینهم و ضدباکتریایی خاصیت تحقیقی در همکاران و شی

 آلدئید سالسیل کلرو-5 واکنش از شده سنتز باز شیف سمیت اثر

 تفادهاس با باز شیف سمیت اثر. کردند بررسی را اولیه هایآمین و

 نشان تحقیق این نتایج. گرفت قرار بررسی مورد MTT تست از

 سمیت اثر دارای سنتزشده باز شیف این که بود امر این یدهنده

 (. 25) است قوی

 در طی مطالعات انجام شده بر روی سری همکاران وپاراکاش 

 کاربازونایزوتیوسمیمتیل -S( III) روتنیوم باز شیف جدید

 از ایمجموعه طریق از هامجموعه این یداروی شبه اثرات

 با کنش برهم اکسیدانی، آنتی اثرات مانند بیولوژیکی مطالعات

DNA، سرطانی  ضد خصوصیات ها وپروتئین به پذیریاتصال

 در هامجموعه این که داد نشان نتایج. بررسی قرار دادند را مورد

 ویتامین دمانن ترمیقدی استاندارد یهانااکسید آنتی با مقایسه

C وBHT  دارند سینه سرطانی هایسلول روی بر بهتری اثرات .

 این که داد نشان DNA با پذیریکنشبرهم هایارزیابی

 متصل DNA به Intercalative روش با توانندمی هامجموعه

 به هاآن اتصال توانایی یزمینه در مطالعات چنینهم. شوند

 BSA به تواندمی جدید کسکمپل این که آنند از حاکی پروتئین

 این که داد نشان آزمایشات این نتایج نهایت در و شود متصل

 سرطان بدخیم هایسلول گسترش و رشد مهار به قادر کمپکس

 بررسی به همکارانش و حویزی 1396 سال . در(23) است سینه

 معرف پایه بر باز شیف تعدادی ضدسرطانی خاصیت و سمیت اثر

 سلولی رده روی بر( IV) قلع متیل دی کمپلکس و P-گیرارد

U-87 سرطان سلولی رده تجربی، مطالعه این در. پرداختند 

 و شد داده کشت ،DMEM کشت محیط در گلیوبالستوما

 بر هاآن هایکمپلکس و لیگاندها مختلف هایرقت تاثیر سپس

 آمیزی رنگ و MTT تست هایروش به هاسلول این روی

DAPI ترکیبات این اکی از آن بود کهنتایج ح .شد بررسی 

. بودند گلیوبالستوما سرطانی هایسلول مرگ بر سمی اثر دارای

 قلع هایکمپلکس و بازها شیف سرطانی ضد اثرات ترینکشنده

شیف  ضدسرطانی . خاصیت(26) بود غلظت به وابسته صورت به
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 قرار مورد ارزیابی مختلف های پژوهش در نیز بازهای متفاوت

گیری کرد که شیف گونه نتیجهتوان ایناست و می شده گرفته

بازها راهی برای درمان سرطان است. شیف بازها نوعی داروی 

ضد سرطانی هستند و زمانی که از آن در تهیه کمپلکس فلزی 

. (27) گرددشود خاصیت ضد سرطانی آن تشدید میاستفاده می

ف بر انجام شده در طی تحقیقات مختل هایبا توجه به بررسی

سلولی مختلف  هایروی اثر سمیت شیف بازها بر روی رده

سازی آپوپتوز گیریم که شیف بازها قادر به فعالنتیجه می

هستند و به این طریق به عنوان ترکیب ضد سرطان از آن 

سمیت شیف باز  MTTگردد. نتایج حاصل از تست استفاده می

و  1) لیدوکسی پیر دی-ʹNو N باز شیف از IIمنگنز کمپلکس

روی رده سلولی سرطان پستان حاکی از آن  (نیآم یبوتان د 4

است که شیف باز مذکور فعالیت سیتوتوکسیک باالیی روی رده 

 درصد که توان گفتمی چنینهمسلولی سرطان پستان دارد. 

 در. دارد بستگی تیمار زمان و باز شیف دوز به هاسلول زیستایی

 هایغلظت در و است ربیشت سلول بقای درصد ترکم غلظت

 شوندمی میر و مرگ دچار بیشتری میزان به هاسلول این باالتر،

 .ابدیمی کاهش سلول بقای درصد و

 

 

 

 نتیجه گیری. 6

 پیر دی-ʹ Nو N باز شیف از IIمنگنز کمپلکس باز شیف ترکیب

 اکسیدانی آنتی فعالیت دارای( آمین دی بوتان 4 و 1) یدوکسیل

 inتکمیلی در محیط  هاید از تستاست و بع سلولی سمیت و

vitro  وin vivo توان به عنوان کاندید دارو و مکمل غذایی می

 .معرفی گردد

 

 . تقدیر و تشکر7

مقاله  سندگانینداشته است. نو یمال یحام گونهچیمطالعه ه نیا

گروه زیست شناسی دانشگاه  یمیوشیب شگاهیاز کارشناسان آزما

 قیتحق نیاهم آوردن امکانات اآزاد اسالمی مشهد که در فر

 را دارند. یالزم را مبذول داشتند کمال تشکر و قدردان یهمکار

 

 . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس 

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 منافع ضادت. 9

گونه تضاد منافعی در پژوهش که هیچ دارندنویسندگان اعالم می

 .حاضر وجود ندارد
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